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G Ó R S K I  Jan, ps. "Wrona", /1929 - / ,  łącznik i partyzant 

grupy Niemców z Gacin wchodzącej w skład Kom. Gm. IOW GP Kielno 

z siedzibą w Koleczkowie.

Ur. 26 .VIII. 1929 r. w iiążyoach - Gaciny, gin. Wejherowo-Wieś w b. 

pcw. morskim, s. Franciszka, pracownika leśnictwo Głodówko i Marty. 

Uczęszczał do czteroklasowej szkoły powszechnej w Łężycach, a koń

czył niemiecką szkołę ludową w 1943 r. Po ukończeniu nauki w szkole
(

został skierowany przez władze okupacyjne do pracy na majątku Niem

ca Martina Busse w Łężycach.

Od listopada 1943 r. miał łączność z grupą partyzancką braci Niem

ców w Gacinach. Przenosił meldunki i rozkazy do punktów kontaktowych 

Kom. Gm. TOrif GP Feliksa Liedtke w Koleczkowie, Franciszka Liedtke 

w Kamieniu, leśniczego Romana Żurawki w Starej Pile* Ksawerego Stu— 

by w Nowinach pod Zbychowem. Kiedy 2.K1.1944 r. jego przełożony M. 

Busse wręczył mu pismo zobowiązujące do stawienia się w komendzie 

wojskowej w Wejherowie, skąd miał wyruszyć do budowy umocnień mili

tarnych pod Gdańskiem, Józef Nieme zabrał go do bunkra w rewirze 

210 leśnictwa Głodówko. Tam powtórzył przysięgę gryfowską /wcześniej
\

zaprzysiągł go I• Liedtke/ na ręce męża zaufania ffeodora Bieszke 

w obecności Józefa Niemca i P. Liedtke. Ten pierwszy i "Długi Amster 

nauczyli go posługiwania się bronią. Otrzymał pseudonim "Wrona". Ja

ko pełnoprawny gryfowiec wykonywał już trudniejsze zadania. Przypi

sany został do grupy Niemców i schronu po polgłych partyzantach nad 

Sleżą w dniu 29.02.1944 r. W numerze tym przebywał aż do wkroczenia 

na te tereny żołnierzy Armii Radzieckiej.

Po wojnie przez jakiś czas pracował w gospodarstwie rodzinnym, a 

następnie podjął pracę w leśnictwie Głodówko. W latach 1949 - 1951 

pełnił zasadniczą służbę wojskową. Po jej odbyciu wrócił do pracy w 

lesie* Od 1.?.1968 r. do 1986 r. pełnił funkcję gajowego w leśnict

wie Głodówko. Obecnie na emeryturze. W 1962 r. ożenił się. Ma troje 

dzieci. Jest myśliwym Koła Łowieckiego "Bażant" w Rumi. Nadal mie

szka w Gacinach. 4
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Rei. r. Feliks i Franciszek Liedtke, T. Siesske, J. Okrój, 

J.B. Liedtke, dok. koła ZKRPiBWP w Szemudzie.

Bolesław Bork
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